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IN groot dele vandie binneland is natuurlike
weiding tans skaars. Daar is nie veel voor-
uitsigte dat weidingstoestande in die laaste
deel van die somer en die daaropvolgende
winter gaan verbeter nie. Lae grondwater-
vlakke gaan ook die produksie van vee op
natuurlike weiding benadeel.
Goeie voeding is egter die grondslag van

gesonde diere en goeie produksie, sê die
Rooivleisprodusente-organisasie. Prof. HO
deWaal, veekundige aandieUniversiteit van
die Vrystaat, gee derhalwe riglyne om die
ongunstige toestande te bestuur en vrektes
te beperk:
■ Maak seker die boerdery se kontantvloei
word oordeelkundig gehandhaaf.

■ Beskermdiekern-teeldiere.Dié dieremoet
ná die droogte inkomste verseker.

■ Waar moontlik, voorsien strategiese
byvoeding op die veld.

■ Verminder die aantal vee wat afhanklik is
van voerbronne op die plaas deur surplus-
diere te verkoop of deur hulle tydelik van
die veld te verwyder en in ’n kraal of op
aangeplante weiding aan te hou.

■ Beperk die beweging van vee deur hulle
aan te hou in klein krale met skadubome
of ander beskerming teen die elemente.
Só kan die hoeveelheid voer wat die diere
elke dag ontvang, beter beheer word.

■ Maak seker dat alle diere vrye toegang tot
drinkwater het.

■ Skei die sterker en swakker diere van
mekaar om mededinging by die voertrog
te verminder.

■ Voorkomdatmaer diereweens swakvoer-
toestande só verswak dat hulle gaan lê.

■ Dieremoenie vir ’n lang tyd aaneen gevoer
word nie. Beperk die voer na gelang van
die vereiste produksievlakke, byvoor-
beeld vir oorlewing, instandhouding van
liggaamsgewig of laktasie.

■ Moenie voer mors deur dit op die grond
te gooi nie. Gebruik gepaste voertrôe of
vervoerbande.

■ Voorsien die gerantsoeneerde voer elke
twee of derde dag. Die meeste diere sal
genoeg voer inkry en dit vermindermede-
dinging by die voertrog.

WAT KAN GEVOER WORD?
Vir herkouers is die basis van hul voer droë-
materiaal, of dit in die veld of die voertrog
is. Grofgemaalde droëmateriaal word altyd
beter benut as materiaal wat nie gemaal is
nie. Die energie-inhoud kan met byvoor-
beeld gemaalde mielies verhoog en met ’n

■ Diere moenie doelloos op die veld gevoer
word nie.

■ Diere kan matig gewig verloor (10-15%),
maar dit moet oor ’n relatief lang tydperk
enonderhewig aan ’n oordeelkundige voe-
dingsbestuursproses geskied.
’n Wye reeks produkte is beskikbaar.

Raadpleeg ’n professionele dierevoedings-
kundige vir advies oor die regte moontlik-
hede en produkte.

BESTUUR
DeWaal sê die volgende algemene bestuurs-
aspekte vir vee kan oorweeg word.
Bepaal so goumoontlik nadat die bul ver-

wyder is of koeie en verse dragtig is (agtweke
vir koeie en sesweke vir verse). Nie-dragtige
diere moet geslag word.
Dié inligting, asook die dier se liggaams-

kondisie, kan gebruik word om te bepaal
of daar koeie is wat voordeel kan trek uit
vroeë speen en/of strategiese aanvullings,
en of daar diere is wat verkoop moet word.
Ingeligte besluite skep geleenthede om die
uitwerking van ’n droogte te beperk.
Skaap- en bokproduksie kan bevoordeel

word as lammers vroeg gespeen en in voer-
krale afgerond word, omdat die ooie laer
voerinstandhoudingsvlakke sal benodig.

SIEKTES
Bestuursveranderinge kan aanpassings in
die siektevoorkomingsprogram verg. Inen-
ting is ’n eenvoudige prosedure, terwyl die
proses omweerstandigheid by diere te skep
wat proteïen nodig het om teenliggame te
produseer, ingewikkelder is. Tydens droog-
tes en droë tye is die proteïeninhoud van
die veld oor die algemeen laag.
Drastiese stappe, soos omdiere in ’n kraal

aan te hou, lei tot verhoogde stres en vat-
baarheid vir siektes.
Die voorkoms van opportunistiese siek-

tes kan verhoog, wat beteken dat inentings
nodig sal wees.
Alle aanpassings in die boerdery se diere-

gesondheid- en siektebeheerprogram moet
met ’n veearts bespreek word.
Diere se vitamienstatus moet geëvalueer

en aangevul word.

gepaste ruproteïen gebalanseer word. Die
inname van minerale word dan na gelang
van die dier se behoeftes gebalanseer.
■ Voerkorrels is gerieflik omdat dit maklik
vervoer en hanteer kan word en minder
gemors word, maar grofgemaalde, geba-
lanseerde droëmateriaal is voldoende om
in diere se voerbehoeftes te voorsien.

■ Beperk die daaglikse inname van sout by
skape tot 5-10 g en by beeste tot 50-60 g.

AANVULLENDE
VOEDING (LEKKE)
Dit is belangrik omsommige vrae oor ’n aan-
vullende voedingsprogram te beantwoord:
■ Wat is die doel van die aanvulling? Moet
proteïen of energie, ’n samestelling van
proteïen en energie, of minerale aangevul
word? Moet diere se kondisie verbeter
word? Moet diere se gewig gehandhaaf
word of moet laktasie ondersteun word?
Diere in verskillendeproduksiefases beno-
dig verskillende soorte en hoeveelhede
strategiese aanvullings.

■ Hoe kan die doelwit die beste behaal
word? Is die minder produktiewe diere
verwyder omweiding vir die oorblywende
diere beskikbaar te stel? Dié opsie word
steedsnie ten volle benut nie, enkangroot-
liks daartoe bydra om doeltreffendheid
te verbeter en die koste van aanvullende
voeding vir die res van die diere te verlaag.

■ Kan vasgestel word of die doelwit bereik
is? Die meeste goedbedoelde programme
om diereprestasie te verbeter, misluk in
dié verband omdat die aanbevole vlak
van aanvulling selde behaal word. Die
inname van aanvullings wissel en word
onder meer beïnvloed deur voedingruim-
tes (aantal diere per trog), toegang tot trôe
(oorheersing van diere), die vlak van aan-
vulling, asook hoe gereeld die trôe vol
gemaak word.

■ Tensy die voorsiening van aanvullende
voeding bestuur word, gaan sommige
diere te veel inneem, en anderweer temin.
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‘Ingeligtebesluite skep
geleenthedeomdie
uitwerkingvan ’ndroogte
tebeperk.’


